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Het praktijkassessment, de PRPP
Met de PRPP wordt op een gestructureerde wijze het handelen van de cliënt bij het uitvoeren van
diens werkzaamheden in een voor cliënt vertrouwde omgeving in kaart gebracht. Het instrument is
gebaseerd op het Perceive, Recall, Plan en Perform (PRPP) systeem van taakanalyse. Dit is een
gestandaardiseerd, ecologisch valide en criterium gerefereerd ergotherapeutisch instrument
(prpp.nl, sd).
Meerwaarde PRPP
De PRPP is diagnose onafhankelijk. Het is in te zetten bij alle cliënten bij wie het wenselijk is om de
gevolgen van een letsel of aandoening bij het uitvoeren van taken, op een valide en gestructureerde
manier in kaart te brengen. Met de analyse worden de sterke en zwakke processen van
informatieverwerking geobjectiveerd. De PRPP geeft handvatten ten aanzien van (eventuele)
werkhervatting/ dagbesteding en de eventuele benodigde aanpassingen.
De PRPP biedt helderheid over de belastbaarheid voor de cliënt en diens omgeving, revalidatieartsen,
letselschadeadvocaten en bijvoorbeeld het UWV.
Onderdelen PRPP
De PRPP bestaat uit een interview met de cliënt, eventueel een interview met diens partner/naaste
of een familielid en observaties van het handelen van de cliënt. Alle bevindingen worden verwerkt in
een rapport.
Werkwijze PRPP
Na ontvangst van de opdrachtbevestiging neemt de ergotherapeut van Hersenherstel.nl contact op
met zowel de cliënt als de opdrachtgever en wordt de PRPP gepland. Het rapport met de
bevindingen wordt door de ergotherapeut met de cliënt besproken. Na akkoord van de cliënt wordt
het rapport met de opdrachtgever gedeeld.
Betrokken disciplines
De PRPP wordt uitgevoerd door de ergotherapeut van Hersenherstel.nl.
Kosten
Het praktijkassessment kost € 1050,= exclusief BTW, inclusief reiskosten met een maximum van 50
km enkele reis vanaf Barendrecht. De berekening van kosten boven de 50 km gaat in overleg. In
overleg met de opdrachtgever kan het assessment worden uitgebreid met aanvullend onderzoek.
Hiervoor wordt een aparte offerte opgesteld.
Contact en aanmelding
Esther Jansen, Hersenherstel.nl
Hudighaven 18, 2993 HB Barendrecht
T: 06 - 408 39 868
E: esther@hersenherstel.nl
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